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TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS GIMNAZIJA  

 

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus vadovaujamasi Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio 

ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. 

gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309; „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas 

tvarkos aprašą“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. 

įsakymu Nr. ISAK – 556 (2012m. gegužės 8d. įsakymo Nr. V-766 redakcija ir pakeitimais: 2014 m. 

gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466; 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-767; 2017 m. vasario 13 d. 

įsakymo Nr. 78), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1308,   Bendraisiais ugdymo planais, Skaudvilės 

gimnazijos mokytojų susitarimais.  

 

II. VERTINIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

2. Vertinimo tikslai:  

2.1. puoselėti kiekvieno mokinio prigimtines dvasines, intelektines, fizines galias, padėti 

atsiskleisti jo individualybei ir siekti kūrybiškumo, kad kiekvienas mokinys taptų oria, dorovinga, 

savo ir kitų sveikatą puoselėjančia, atsakinga už savo poelgius, pasirinkimus, konstruktyviai 

kuriančia savo ir Lietuvos kultūrą, gerovę ir ateitį asmenybe; 

2.2. sudaryti vienodas galimybes visiems mokiniams, nepaisant lyties, rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, 

negalios, etninės priklausomybės, religijos, pasiekti maksimalius jų galias atitinkančius ugdymosi 

rezultatus ir brandinti mokymosi visą gyvenimą nuostatą.  

3. Vertinimo uždaviniai: 

3.1. padėti mokiniui mokytis ir bręsti kaip asmenybei; 

3.2. pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą; 

3.3. įvertinti mokytojo ir gimnazijos veikos kokybę. 

3.4. organizuoti nuolatinį kūrybišką atsinaujinimą, atvirumą inovacijoms 

3.5. padėti mokiniui įsivertinti mokymosi pasiekimų rezultatus; 

 3.6. padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti spragas, 

diferencijuoti ir individualizuoti darbą; 

 3.7. suteikti mokiniams jų poreikius atliepiančią pagalbą; 

 3.8. suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio mokymąsi; 

 3.9. stiprinti mokyklos bendruomenės (švietimo pagalbą teikiantys specialistai, mokiniai, 

tėvai (globėjai, rūpintojai) narių ryšius. 

 

III. VERTINIMAS UGDYMO PROCESE 

 

4. Mokykloje veikia individualios pažangos (VIP) stebėsenos sistema. 

5. Mokykloje vienodai dėmesio skiriama visų asmens kompetencijų, nustatytų ugdymo 

programose, ugdymui(si).  



6. Vertinami mokinių bendrieji (asmeninė; mokėjimo mokytis; komunikavimo; pažinimo;  

socialinė-pilietinė; kultūrinė; kūrybiškumo)  ir dalyko gebėjimai pagal BP.  

7. Mokytojas kokybinius kompetencijų įrodymus (mokinių darbai, įvertinimai, įsivertinimai, 

komentarai, refleksijos) kaupia vertinimo aplankuose (taip pat ir el. aplankuose).  

8. Mokinių pasiekimai vertinami, atsižvelgiant ne vien į apibrėžtus, programinius ugdymo 

tikslus, bet ir į individualias kiekvieno mokinio išgales bei ypatybes, siekiant nuolatinės 

asmeninės pažangos mokiniui tinkamu būdu ir tempu.  

9. Mokymuisi planuoti, stebėti ir koreguoti taikomi įvairūs vertinimo būdai – diagnostinis, 

formuojamasis ir apibendrinamasis, formalus ir neformalus, tačiau vyrauja kasdienis 

neformalus formuojamasis vertinimas.  

10. Mokytojai siekia surinkti pakankamai informacijos apie mokinio mokymosi rezultatus, 

sėkmes ir problemas, kad neklysdami priimtų sprendimus dėl tolesnio ugdymo.  

11. Vertinant pripažįstama formaliojo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų visuma, 

kiekvienam mokiniui suteikiamos galimybės pasirodyti kuo geriau.  

12.  Mokiniai informuojami ir su jais aptariama, ko iš jų tikimasi, koks turi būti gerai atliktas 

darbas, kokie vertinimo kriterijai, kada ir kaip yra taikomi.  

13. Mokinių žinių ir supratimo, žinių taikymo ir aukštesniųjų mąstymo gebėjimų vertinimo 

informacijai užrašyti naudojami pažymiai, komentarai, kaupiamieji darbai ir vertinimai. 

14. Derinami įvairūs vertinimo būdai – mokinių pasiekimų patikrinimai, vertinimo aplankai, 

mokinių pasiekimų aprašai ir kt.   

15. Naudojami formalūs (pažymiai, įskaitos, lygių nustatymas) ir neformalūs (kaupiamieji balai, 

taškai, kreditai, veidukai, šviesoforas, vertinimas žodžiu, komentarai raštu, pliusai, minusai 

ir kt.) vertinimo būdai. 

16. Mokytojai, rašydami pažymį už darbą, kurio užduotys vertinamos taškais, vadovaujasi šia 

lentele (vieninga vertinimo lentelė visų dalykų pamokose): 

 

Teisingų atsakymų apimtis 

procentais 

Balai Lygiai 

100-91 10 Aukštesnysis 

90-81       9 

80-71 8 Pagrindinis 

70-61 7 

60-51 6 

50-41 5 Patenkinamas 

40-26 4 

25-15 3 Nepasiektas lygis 

14-6 2 

5-0 1 

 

17. Mokiniui nuolat teikiama grįžtamoji informacija (pažymiai, įrašai, aptarimas žodžiu, 

pažangos matavimas  ir kt.). 

18. Mokytojai organizuoja mokinių įsivertinimą (refleksiją) (veidukai, įrašai, nykščio 

pakėlimas, recenzijos, šviesoforas, aprašymas, aplankalų kaupimas  ir kt.)  pamokų metu, baigus 

pusmetį ir kt. 

19. Klasių auklėtojai su mokiniais kaupia asmeninės pažangos dokumentus (kreivės, 

diagramos, spalvos, „medžiai“, SSGG, sutartys, aplankai ir kt.) 

20. Mokslo metų pradžioje mokytojas supažindina mokinius su savo dalyko vertinimo sistema. 

21. Apklausos būdų (metodų) įvairovę nustato mokytojas. Mokiniui sutinkant (pageidaujant) 

galima vertinti ir iš naujos pamokos temos. 

22. Mokiniui paprašius, įvertinimą mokytojas komentuoja, remdamasis prieš darbą pateiktais 

kriterijais ir rodikliais. Nesutapus nuomonėms, suinteresuoti asmenys kreipiasi į vadovus. 



23. Išimties tvarka, atsižvelgiant į mokinio individualias savybes (mikčiojimą, nervinius 

sutrikimus ir kt.), mokytojas privalo parinkti tinkamus apklausos būdus ir formas (raštu, žodžiu). 

24. Neįskaitomas tekstas mokinio rašto darbe nevertinamas arba laikomas klaida. 

25. Mokinių nuostatos ir vertybės vertinamos neformaliai. 

26. Mokinys, praleidęs per pusmetį daugiau kaip pusę pamokų,  privalo atsiskaityti arba  jam 

žymima „neįskaityta“. 

27. Mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų vertinimas. 

 27.1. Mokomųjų dalykų pasiekimai vertinami pažymiu (10 balų sistema): 

 lietuvių kalba; 

 užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų); 

 istorija; 

 geografija; 

 matematika; 

 informacinės technologijos; 

 biologija; 

 chemija; 

 fizika; 

 menai (muzika, dailė, šokis); 

 technologijos; 

 kūno kultūra;   

 pilietiškumo pagrindai; 

 ekonomika; 

 pasirenkamieji dalykai. 

 27.2. Mokomųjų dalykų pasiekimai, vertinami įskaityta: 

 dorinis ugdymas (etika, tikyba);  

 mokomųjų dalykų moduliai; 

 žmogaus sauga; 

 projektai. 

27.3.  Pradinio ugdymo dalykų pasiekimai vertinami lygiais: (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas, pp, np) 

27.4. Pagrindinio ugdymo programos mokiniai, lankantys valstybines, savivaldybių ar 

nevalstybines dailės, choreografijos, muzikos ir sporto mokyklas tėvų, atitinkamo 

dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo bendru susitarimu bei mokytojų tarybos pritarimu 

gali būti atleisti nuo privalomųjų atitinkamo dalyko pamokų, garantuojant mokinių 

saugumą. Toks mokinys pusmečio gale laiko įskaitą. Įskaitos vertinimas atitinka 

pusmečio vertinimą. 

28. Kognityvinių gebėjimų vertinimas (diagnostinio vertinimo užduotys, kontroliniai ir kiti 

vertinimo darbai, tarptautiniai ir nacionaliniai mokinių pasiekimų tyrimai ir patikrinimai) 

vykdomas, taikant mokiniams iš anksto žinomus, su jais aptartus kriterijus, ir apima tris dėmenis: 

žinias ir supratimą, žinių taikymo gebėjimus, aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

29. Kriterijus vertinimui ugdymo(si) procese nustato mokytojai arba patys mokiniai, padedami 

mokytojo. Diagnostinių testų, tarptautinių ir nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų ir patikrinimų 

vertinimo kriterijai apibrėžiami iš anksto, kad mokiniai su mokytojais juos galėtų aptarti ir 

išsiaiškinti.  

30. Mokytojai mokyklos vertinimo tvarką pritaiko savo dalykui, suderina su direktoriaus 

pavaduotoja, pakabina klasėje.  

31. Mokytojo dalyko vertinimo tvarkoje numatomos ir nurodytos 4 sritys: formalus vertinimas, 

neformalus vertinimas, grįžtamosios informacijos teikimas, įsivertinimas. 

32. Kontrolinio darbo skyrimas ir vertinimas: 

32.1. Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas. 

32.2. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę, su mokiniais 

aptariama kontrolinio darbo struktūra, jo tikslai, vertinimo kriterijai. 



32.3. Mokytojai kontrolinius darbus derina su mokiniais ir tarpusavyje, juos fiksuoja E 

dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę. Dėl svarbių priežasčių mokytojai, suderinę su mokiniais, turi 

teisę kontrolinio darbo laiką keisti. 

32.4. Paskutinę dieną prieš mokinių atostogas ir pirmą dieną po mokinių atostogų 

kontrolinis darbas neorganizuojamas. 

32.5. Mokytojai kontrolinio darbo rezultatus mokiniams pristato ne vėliau kaip po 2 

savaičių. Su kiekvienu mokiniu individualiai aptaria jo sunkumus ir galimybes, organizuoja 

kontrolinio darbo įsivertinimą, numato tolesnį mokymą(-si). 

32.6. Mokinys, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių nedalyvavęs kontroliniame darbe, privalo 

per 2 savaites atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku.  

32.7. Rekomenduojama kontrolinį darbą perrašyti, jei už darbą daugiau nei pusė mokinių 

buvo įvertinti nepatenkinamai. 

33. Mokinys kontrolinius ir kitus darbus raštu kaupia aplanke.  

 

IV. IKIMOKYKLINIS, PRIEŠMOKYKLINIS IR PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ 

PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

34. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokiniai vertinami neformaliai. 

35. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas metų gale parengia rekomendacijas apie vaiko 

pasiekimus ir individualią pažangą.   

36. Pradinio ugdymo procese prioritetas teikiamas mokymąsi palaikančiam vertinimui. 

Vertinami mokinio individualūs pasiekimai ir pažanga, nelyginama su kitų mokinių pasiekimais.  

37. Pradinio ugdymo programoje mokinių pažangai ir pasiekimams fiksuoti ir vertinimo 

informacijai pateikti naudojami komentarai, vertinimo aplankai, kuriuos, mokytojo padedami, 

mokosi sudaryti patys mokiniai, kartu mokydamiesi įsivertinti ir savo pasiekimus.  

38. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami. Priedas Nr.1 

39. Mokslo metų pradžioje mokytoja supažindina mokinių tėvus su ugdymo planu,  vertinimo 

principais; kartu aptaria abipusės informacijos pateikimo būdus. 

40. Mokinių savarankiškuose darbuose mokytoja rašo mini komentarus, nuorodas, skatinančias 

mokinio pažangą. 

41. Naudojamasi pradinių klasių vadovėlių autorių (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio 

pažinimo) teminiais išplanavimais, metodinėmis rekomendacijomis bei paruoštomis užduotimis, 

klausimynais, mokinių pasiekimai vertinami ir diagnostiniu būdu. 

42. Baigiant visą pradinio ugdymo kursą, t.y. keturias klases, klasės mokytoja tėvus 

supažindina su vaiko ugdymosi pasiekimais ir daro įrašus E dienyne apie mokinio pasiekimų lygį ir 

apie programos baigimą. 

43. Mokiniui, baigiančiam pradinio ugdymo programą, mokytojas parengia Pradinio ugdymo 

programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą.  

 

V. PAGRINDINIS IR VIDURINIS UGDYMAS 

 

44. Pagrindinio ugdymo programos dalykų mokytojai susipažįsta su kiekvieno mokinio 

Pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašu ir užtikrina ugdymosi 

tęstinumą.  

45. Pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais 

darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymosi pasiekimus, mokytojas taiko 

individualius pažinimo metodus.  

46. Adaptaciniu laikotarpiu (1-2 mėnesius) 5 klasės mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais 

nevertinami.   



47. Pagrindinio ugdymo I, II dalių ir vidurinio ugdymo pakopose naudojamas formalusis 

vertinimas, pagrįstas BP, brandos egzaminų programomis, ir neformalusis vertinimas.  

48. Mokytojai, remdamiesi BP, iškeltais tikslais, vertinimą planuoja mokslo metams. 

49. Mokomųjų dalykų planuose, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programose pateikia 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistemą: vertinimą konkretizuoja 

ilgalaikiuose  planuose, aprobuotuose metodinėse grupėse. 

50. Mokytojai per pirmąją savo dalyko pamoką rugsėjo mėnesį mokinius supažindina su 

parengtais dalyko teminiais planais, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programomis, mokinių 

mokymosi pasiekimų informacijos kaupimo ir jos fiksavimo sistema, aptaria vertinimo kriterijus, 

metodus ir formas. 

51. Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojama pasiekimus 

vertinti tokiu dažnumu per pusmetį: 

51.1. jei dalykui mokyti skirta 1-2 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 3 

pažymiais; 

51.2. jei dalykui mokyti skirta 3-5 pamokos per savaitę, vertinama ne mažiau kaip 5 

pažymiais; 

51.3.  
52. Baigę pagrindinio ugdymo programą mokiniai yra sukaupę jų įgytas kompetencijas 

įrodančių darbų ir vertinimų visumą. 

53. Rugsėjo mėnuo skiriamas III-ųjų klasių mokinių adaptacijai, mokiniai nepatenkinamais 

įvertinimais nevertinami. 

54. Baigę vidurinio ugdymo programą mokiniai demonstruoja brandą patvirtinančias 

kompetencijas sukaupta darbų ir vertinimų visuma, išlaikytais brandos egzaminais ir (ar) parengtu 

brandos darbu. 

 

VI. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ MOKINIŲ VERTINIMAS 

 

55. Vertinant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pasiekimus ir pažangą, remiamasi 

bendrosiose ugdymo programose apibrėžtais mokymosi pasiekimais arba konkrečiam mokiniui 

pritaikytoje ugdymo programoje numatytais pasiekimais.  

56. Vertindamas specialiųjų poreikių mokinių ugdymo rezultatus, mokytojas atsižvelgia į 

individualius skirtumus (psichologinius, suvokimo, atminties, dėmesio, temperamento) ir PPT 

išvadas. 

 

VII. VERTINIMAS BAIGUS PROGRAMĄ 

 

       57. Mokymosi rezultatams apibendrinti taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba 

įskaita).  

       58.  Baigus atskirą programą organizuojamas pasiekimų patikrinimas, įskaitos, egzaminai.  

       59.  Pradinio ugdymo dalykų pasiekimų vertinimas: 

59.1. Pradinio ugdymo dalykų pasiekimai vertinami lygiais: (aukštesnysis, pagrindinis, 

patenkinamas, nepatenkinamas, pp, np).  

59.2. Pusmečio/metinis įvertinimas pradiniame ugdyme vedamas iš to pusmečio - lygio ( I 

pusmetis – patenk., II pusmetis – pagr., metinis – patenk./pagr).  Galimos išimtys: mokytojas 

įvertinęs padarytą mokinio pažangą per mokslo metus/ pusmetį,  gali išvesti žemesnį ar aukštesnį 

lygį.  

59.3. Mokiniui, kurio I pusmečio įvertinimas np, skiriamas atsiskaitymas už I pusmetį, 

atsiskaitymo įvertinimas laikomas I pusmečio įvertinimu ir įrašomas į E dienyną. Metiniu 

įvertinimu laikomas atsiskaitymo ir II pusmečio įvertinimas. Mokiniui, kurio II pusmečio 

įvertinimas np, negali būti išvestas patenkinamas metinis įvertinimas. Pasibaigus ugdymo procesui 

mokiniui skiriamas papildomas darbas. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu įvertinimu. 

60.  Pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų vertinimas: 



60.1. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo pusmečio pažymys vedamas iš to pusmečio pažymių 

aritmetinio vidurkio (6,5 – 7; 6,4 – 6).  Metinis pažymys vedamas kaip pusmečių aritmetinis 

vidurkis, kai patenkinami (4-10 balų) ir nepatenkinami (1-3 balų) ugdymo laikotarpių (pusmečių) 

įvertinimai (pavyzdys: I pusmetis – 6, II pusmetis – 8, metinis – 7; I pusmetis – 6, II pusmetis – 7, 

metinis – 7;  I pusmetis – 3, II pusmetis – 4, metinis – 4; I pusmetis – 4, II pusmetis – 3, metinis – 

4). Galimos išimtys: mokytojas, įvertinęs padarytą mokinio pažangą per mokslo metus/pusmetį, gali 

išvesti žemesnį ar aukštesnį pažymį.  

60.2. Mokiniui, kurio I pusmečio įvertinimas (neįsk., neatestuotas), skiriamas savarankiškas 

atsiskaitymas per II pusmetį, atsiskaitymo pažymys laikomas I pusmečio įvertinimu ir įrašomas į E 

dienyną. Metiniu įvertinimu laikomas atsiskaitymo už I pusmetį  ir II pusmečio įvertinimas. 

60.3. Mokiniui, kurio II pusmečio įvertinimas (neįsk., neatestuotas) negali būti išvestas 

patenkinamas metinis įvertinimas. Pasibaigus ugdymo procesui mokiniui skiriamas papildomas 

darbas. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu. 

61. Mokytojai apibendrina informaciją apie mokinio, grupės ar klasės pasiekimus bei padarytą 

pažangą, koreguoja ugdymo procesą. 

 62. Klasės auklėtojai pusmečio (metų) pabaigoje užpildo ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui 

pateikia klasės mokinių mokymosi rezultatų ataskaitą, pagrindiniame ugdyme ir ataskaitą apie 

atliktą socialinę pilietinę veiklą.  

63. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, remdamasis klasės auklėtojų pateiktomis klasės 

mokinių mokymosi rezultatų ataskaitomis, rengia mokyklos mokinių mokymosi rezultatų pusmečio 

(mokslo metų) analizę, kurią pristato mokytojų mokyklos tarybų posėdžiuose, bei, jei tai reikalinga, 

priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. 

64. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai pusmečio ir metų pabaigoje atlieka kokybinę analizę, 

aptaria metodinėse grupėse, koreguoja planus, ugdymo turinį.  

 

VIII. ĮVERTINIMŲ FIKSAVIMAS 

 

65. Mokytojai užtikrina, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama 

laiku, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos. 

Siekiama abipusio grįžtamojo ryšio (dialogo).  

66. E dienyne  fiksuojami mokinių kasdieninės veiklos, pusmečio, mokslo metų pažangos, 

pasiekimų rezultatai.  

67. Formalūs įvertinimai fiksuojami įrašant juos į E dienyną. Neformalųjį vertinimą mokytojas 

fiksuoja individualiai. 

68. Už įrašų teisingumą  E dienyne atsako pažymį įrašęs dalyko mokytojas. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 

69. Mokiniai į aukštesnę klasę keliami (paliekami kartoti kursą) pagal „Nuosekliojo mokymosi 

pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą“,  patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo 

mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ĮSAK 556,  2012m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 

V-766 redakcija ir pakeitimais: 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466; 2015 m. liepos 17 d. 

įsakymo Nr. V-767; 2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 78; 2017-07-04 V-554; 2018-03-13 Nr.: V-

242. 

70. Mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo 

darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą, kėlimo į aukštesnę klasę, 

palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto mokinį ugdę 

mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvavę asmenys.   

71. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo baigiamosios klasės mokinys, turintis 

patenkinamus visų atitinkamos ugdymo programos dalykų, nurodytų ugdymo plane, mokinio 

individualiame ugdymo plane, metinius įvertinimus, o pagrindiniame ugdyme ir atlikęs socialinę 

pilietinę veiklą, į aukštesnę klasę nekeliamas, jis laikomas baigusiu atitinkamą ugdymo programą.“ 



 

Priedas Nr. 1 

Pradinio ugdymo matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo 

testų vertinimo lentelė 

 

Atitinka lygį Įvertinimas Maksimalu

s rezultatas  

Maksimalu

s rezultatas 

20 

Maksima

l. rezult. 

25 

Maksima

l. rezult. 

30 

Aukštesnysis 

 

Puikiai 15 20 25 30 

Aukštesnysis 

 

Labai gerai 14 19-18 24-23 29-27 

Pagrindinis 

 

Gerai 13-12 17-16 22-19 26-23 

Pagrindinis 

 

Pakankamai 

gerai 

11-10 15-13 18-16 22-19 

Patenkinamas 

 

Patenkinam

ai 

9-8 12-10 15-13 18-14 

Patenkinamas 

 

Silpnai 7-5 9-6 12-9 13-10 

Nepatenkinam

as 

Nepasiekė 

minimalių 

rezultatų 

teigiamam 

vertinimui 

4-0 5-0 8-0 9-0 

 



Diktanto vertinimo lentelė 

Lygiai  Rašybos 

diktantas 

Skyrybos 

diktantas 

Bendras Žodžių diktantas 

Aukšt.lygis 0 0 0 0 

Aukšt. lygis 1 1-2 1-2 1-2 

Pagr. lygis 2 3 3 3 

Pagr.lygis 3-4 4-5 4-5 4 

Patenk.lygis 5-6 6-8 6-9 5-6 

Patenk. 7-8 9-10 10-11 7-8 

Nepatenk. 9 ir daugiau 11 ir daugiau 12 ir daugiau 9 ir daugiau 

 

Skaitymo technika 

Aukšt. lygis Puikiai Skaito sklandžiai, be 

sutrikimų 

 Labai gerai Skaito sklandžiai, trūksta 

raiškumo. 

Pagrindinis lygis Gerai Skaito aiškiai, trūksta 

sklandumo. 

 Pakankamai gerai Skaito aiškiai, trūksta 

sklandumo ir raiškumo. 

Patenk. lygis Patenkinamai Skaito klysdamas. 

 Silpnai Skaito skiemenuodamas. 

Nepatenkin. lygis Nepasiekė minimalių 

rezultatų teigiamam 

vertinimui 

Nepasiekė minimalių 

rezultatų teigiamam 

vertinimui 

 


